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An1mikrobiyal Yöne1m



Nereden başlamalı?

• Sağlık kuruluşunda mikrobiyolojik verilere 
erişim sınırlıysa
– Klinisyen eği)mi
– Hastaların ve toplumun eği)mi
– Yaygın enfeksiyonların yöne)mi için kuruma özel 

rehberler
– İlaç kullanım süresi op)mizasyonu



Nereden başlamalı?

• Kurumunuz, mikrobiyoloji laboratuvarından 
zamanında ve doğru sonuç alabiliyorsa 
– Kümüla)f an)biyogramlar
– An)biyo)klerin yeniden değerlendirilmesi 

(an)biyo)k zaman aşımları)
– Kurumunuzda klinik eczacılar çalışıyorsa aşağıdaki 

uygulamayı yapabilirsiniz:
– Doz op)mizasyonu



Nereden başlamalı?

• Kurumunuz, hasta olgularını incelemek için 
vakit ayırabilecek bir antimikrobiyal yönetimi 
ekibi varsa
– Kullanımı kısıtlanmış antimikrobiyaller için ön onay
– Prospektif denetim ve geri bildirim
– Gerçek olmayan antibiyotik alerjisi uyarılarının 

kaldırılması



Klinisyenin eği3mi

• Klinisyenlere, bilgi eksikliklerini görmek ve 
gidermek için klinik eği4m ve sürekli mesleki 
gelişim olanakları sağlamaları gerekmektedir



Klinisyenin eğitimi

• AMY eği)mi alan ve almayan kontrol grupları 
arasında, reçete yazma oranları yıllık olarak 
karşılaşMrılmışMr

• Eği)m alan grupta, kontrol grubuna kıyasla, 
an)biyo)kler için yıllık reçete oranlarında önemli 
düşüş gözlenmiş ve bunun etkisi, çalışmayı takip 
eden dört aylık izleme döneminde de devam etmiş)r

Doron S, Davidson LE. An1microbial stewardship. Mayo Clin Proc. 
2011;86(11):1113–23. doi: 10.4065/mcp.2011.0358



Klinisyenin eğitimi
• Grup toplan+ları, çalıştaylar, seminerler ve kampanyalar gibi 

eği:m uygulamaları, 
• Bu eği:m uygulamalarına ka+lan klinisyenler tara<ndan tedavi 

edilen çocuklarda 
• kontrol grubuna kıyasla (ilk uygulama yılında) toplam 

an:biyo:k içeren reçete oranlarında düşüş ile sonuçlanmış+r.



• Quebec’teki klinisyenlere ve diş hekimlerine kullanıcı 
dostu eği)m materyalleri (rehberler) dağıMlmış ve bu 
uygulama, Kanada’nın geri kalanına kıyasla, 
an)biyo)k içeren reçete oranlarında önemli bir 
düşüşe neden olmuştur.



• Davranışa dayanan uygulamaların, birçok sağlık hizme: 
basamağında uygun olmayan reçete yazımını azalFğı 
göstermiş:r

• Birinci basamak tedavide, çoğu viral olan akut solunum yolu 
enfeksiyonları için uygun olmayan an:biyo:k reçetelerini 
azaltmış+r



An:biyo:k içeren retete fazla 8%82,4)

Beta laktam, spiramisin fazla

Dar spektrumlu ve anaerobiklerden fazla





Hasta/Toplum eği3mi

• Antibiyotikler ve direnç hakkında toplumun
bilgisinin sınırlı olması küresel bir sorundur

• Pediatrik bakımdan yetişkin bakımına kadar
tüm hasta profilini etkilemektedir



Hasta/Toplum eği3mi
• An#biyo#kler nasıl etki eder?
• An#mikrobiyaller ne tür hastalıkları tedavi edebilir?
• An#biyo#k direnci nasıl gelişir?
• Ne zaman an#biyo#k kullanmalıyım?
• An#biyo#klerin kullanım süresi ve dozu ile ilgili talimatlara 

uymak neden önemlidir?
• Hekim tara?ndan önerilen kullanım süresi tamamlandıktan 

sonra elimde kalan an#biyo#klerle ne yapmalıyım?
• An#biyo#kler insan sağlığı dışında nasıl kullanılır?
• An#biyo#klerin işe yaramadığı durumlarda hastalık riskimi 

azaltmak için başka ne yapabilirim? (örn., aşı ile önlenebilir 
hastalıklar için aşıların önemi)



Hasta/Toplum eği3mi



Hasta/Toplum eğitimi



Hasta/Toplum eği3mi



Sık karşılaşılan enfeksiyonların
yönetimi için kuruma özel rehberler

• Yerel epidemiyolojiyi ortaya koymak 
• Tanı testlerine erişim
• İlaç bulunabilirliğini kolaylaşFrmak için ulusal 

veya uluslararası kanıta dayalı rehberlerden 
yararlanılarak, kuruma özel rehberler / algoritmalar
– Solunum yolu enfeksiyonları
– Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
– İdrar yolu enfeksiyonları 
– Cerrahi profilaksi
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 +/- gentamisin)  
  

Gentamisin 

+/-  

Klindamisin 

Temiz – kontamine girişimler Sefazolin  
+  

Metronidazol  
 

Siprofloksasin  
veya  

Gentamisin 

+  

Metronidazol/klindamisin  

 

ORTOPEDİK CERRAHİ    

Yabancı materyal 

yerleştirilmeyen el, diz veya 

ayağa yönelik temiz cerrahi 

girişimler  

Gerekmez   

Diğer ortopedik cerrahi girişimler 

- Spinal girişimler 

- Kalça kırığı onarımı 

- İnternal fiksasyon araçları 

implantasyonu 

- Total eklem replasmanı 

Sefazolin  

 

Klindamisin  

veya  

Vankomisin 

 

MEME CERRAHİSİ    

Meme kanser cerrahisi Sefazolin  

 

Klindamisin  

veya 
Vankomisin 

 

Diğer meme ameliyatları Gerekmez   

PLASTİK CERRAHİ    

Çoğu temiz cerrahi girişimler Gerekmez   

Temiz-kontamine veya risk 

faktörleri olan temiz cerrahi 

girişimler  

Sefazolin  

veya 

Ampisilin sülbaktam 

Klindamisin  

veya 

Vankomisin 

 

 

 
Tablo 2. Cerrahi proflakside kullanılan antimikrobiyaller için önerilen dozlar 

ANTİMİKROBİYAL ERİŞKİN DOZU PEDİYATRİK DOZ ****DOZ 
TEKRARI 

Ampisilin-sülbaktam 3 gr (ampisilin 2 gr/sülbaktam 1 gr) 50 mg/kg ampisilin  2 saat 

Sefazolin 2 gr (3 gr ≥ 120 kg) 30 mg/kg 4 saat 

Sefuroksim 1.5 gr 50 mg/kg 4 saat 

Seftriakson 2 gr 50-75 mg/kg - 

Siprofloksasin 400 mg 10 mg/kg - 



Kuruma özel rehberleri 

• Uygun an4biyo4k kullanımında arBş 
• Daha dar etki spektruma sahip an4biyo4k 

kullanımı
• Parenteral formülasyonlardan oral an4biyo4k 

formülasyonlarına erken geçiş 
• An4biyo4k tedavisi süresinde kısalma



Kümüla:f an:biyogramlar

• İn vitro duyarlılık test sonucuna dayalı olarak, 
belirli bir mikroorganizmanın önerilen 
antibiyotiklere karşı duyarlı olan izolatlarının
toplam izolatlara oranını göstermektedir



Kuruma özel rehberleri 

• En uygun ampirik antibiyotik seçimi
• Zaman içerisinde gelişen yerel antibiyotik

direnci takibi
• Klinisyen eğitimi için önemli bir eğitim aracı 

olabilir
• Yerel rehberleri yerel duyarlılık verileriyle 

uyumlu hale getirmek amacıyla, uygulanabilir



Kullanımı kısıtlanmış an:mikrobiyaller
için ön onay

• Klinisyenlerin hastaları için kullanmak istedikleri bazı 
an)mikrobiyaller için, ilaçların eczaneden çıkışı 
yapılmadan önce onay almalarını gerek)ren bir 
süreç)r

• An)mikrobiyal yöne)mi ekibinin üyeleri, eczacılar 
veya enfeksiyon hastalıkları uzmanları



Kullanımı kısıtlanmış an:mikrobiyaller
için ön onay

• MaliyeRe azalma
• Uygun an)biyo)k kullanımında artma
• An)biyo)klerle ilişkili yan etkilerde azalma (örn., 

Clostridium difficile enfeksiyonları)
• Doz hatalarında azalma



Gerçek olmayan an:biyo:k alerjisi 
uyarılarının kaldırılması



Gerçek olmayan antibiyotik alerjisi 
uyarılarının kaldırılması

• AnKbiyoKk alerjisi uyarısı olan hastaların (oral 
alternaKfler bulunurken) intravenöz yolla ilaç 
alma eğiliminin daha yüksek olduğu tespit 
edilmişKr

• Alerji uyarısı olan hastaların, alerjik olmayan 
hastalara kıyasla uygunsuz tedavi veya daha uzun 
süreli anKbiyoKk tedavisi alma olasılıklarının da 
daha yüksek olduğu görülmüştür

Trubiano JA, Cairns KA, Evans JA, Ding A, Nguyen T, Dooley MJ, et al. The prevalence and impact of 
anAmicrobial allergies and adverse drug reacAons at an Australian terAary centre. BMC Infect Dis. 

2015;15:572. doi: 10.1186/ s12879-015-1303-3. 



Gerçek olmayan antibiyotik alerjisi 
uyarılarının kaldırılması

• Düşük riskli penisilin alerjisi semptomlarına 
sahip çocuklarda penisilin alerjisi uyarısının 
kaldırılmasından sonra penisilin türevlerinin
kullanımına bağlı olarak maliyeKe azalma 
olduğunu saptamışlardır

Vyles D, Chiu A, Routes J, Castells M, Phillips EJ, Kibicho J, et al. AnAbioAc Use AUer Removal of Penicillin 
Allergy Label. Pediatrics. 2018;141(5). doi: 10.1542/peds.2017-3466. 



Gerçek olmayan an:biyo:k alerjisi 
uyarılarının kaldırılması

• Beta-laktama alterna4f ilaçların kullanımını 
başarıyla azaltabilir

Chen JR, Tarver SA, Alvarez KS, Trang T, Khan DA. A Proac8ve Approach to Penicillin Allergy Tes8ng in 
Hospitalized Pa8ents. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(3)686–693. doi: 10.1016/j.jaip.2016.09.045.

• An4biyo4k alerjisi uyarılarının kaldırılması, 
cerrahi an4mikrobiyal profilaksiyi iyileş4rebilir

Moussa Y, Shuster J, MaVe G, Sullivan A, Goldstein RH, Cunningham D, et al. De-labeling of beta-lactam allergy 
reduces intraopera8ve 8me and op8mizes choice in an8bio8c prophylaxis. Surgery. 2018; 164(1):117–123. doi: 

10.1016/j.surg.2018.03.004.





Prospektif denetim ve geri bildirim

• Prospek)f dene)m ve geri bildirim, hasta bazında
ak)f an)mikrobiyal kullanımının gözden geçirilmesini
ve tedaviyi op)mize etmek için reçete yazan
klinisyene anlık öneriler verilmesini içermektedir.



Prospektif denetim ve geri bildirim

• An4biyo4k kullanımının ve hedeflenen
ilaçların maliye4ni azaltmak

• Uygun an4biyo4k kullanımını arBrmak
• An4biyo4klerle ilişkili yan etkileri (örn., 

Clostridium difficile enfeksiyonları) azaltmak
• Doz hatalarını azaltmak
• Tedavi sonuçlarını iyileş4rmekle ilişkilidir



An4biyo4ği başlayan klinisyenler taraVndan
an4biyo4klerin yeniden değerlendirilmesi

(an4biyo4k zaman aşımları)
• Klinisyenleri bir an)biyo)k reçetesini yeniden

değerlendirmeye yönlendiren haMrlaMcılar veya
konuşmalar

• Ampirik tedavi-----mikrobiyolojik sonuçlarla
• ABD’de bulunan 6 hastaneyi içeren bir çalışmada, 

hastaların %66’sının hastanede yaMşlarının 5. 
gününde aynı ampirik ve geniş spektrumlu
an)biyo)kleri kullanmaya devam e[kleri
belirlenmiş)r



An3biyo3k doz op3mizasyonu

• Belirli an)biyo)klerin kullanımını op)mize etmek
• Hastalar için tedavi sonuçlarını iyileş)rmek.
• Hastalarda gelişen yan etkileri azaltmak
• Belirli hastalıkların yöne)mini iyileş)rmek (örn., özel

doz ayarı gerek)ren menenjit veya endokardit
tedavisi)

• An)biyo)k kullanımını ve ilaca dirençli bakterilerin
gelişmesi riskini azaltmak



An:biyo:k kullanım süresi

Doğru tedavi süresinin belirlenmesinde

– Tanı
– Mikrobiyolojik veriler
– Hastanın klinik yanıM
– Ortamı (yatan veya ayaktan hasta)

Klasik süreler hala geçerli mi?



• Hafif ila orta dereceli enfeksiyonlar için kısa 
süreli an4biyo4k tedavisinin, daha uzun süreli 
tedavi kadar etkili olduğunu göstermiş4r 



An:biyo:k Kullanım Süresi
• Mikrobiyal ve diğer klinik verilere dikkat edilmesi, kri4k

hastalıklarda dahi an4biyo4k kullanım süresini
kısaltabilir ve maliye9en tasarruf sağlayabilir

• Tedavi süresinin kısalması, an4mikrobiyal kaynaklı yan
etkilerin engellenmesini sağlayabilir ve hasta uyumunu
ar=rabilir

• Cerrahi profilaksi için an4biyo4k kullanımı zamanının
uygun planlanması ve toplam an4biyo4k kullanımı
süresine dikkat edilmesi, cerrahi alan enfeksiyonlarını
ar=rmadan, an4biyo4k kullanımını azaltabilir, 
süperenfeksiyonları (örn., Clostridium difficile
enfeksiyonu) ve ilaca direnç gelişmesini engelleyebilir



AMY



• KISITLAYICI
• Bazı 

an(biyo(klerin  
kısıtlanması 

• Kültür 
sonuçlarının 
duyarlılıkları
raporlamada 
seçici olması, 

• Otoma(k kesme

• İKNA 
• Geri bildirim, 

ile(şim
Eği(m

• Bilgilendirme 
toplanBları

• HaBrlatmalar 
(poster, broşür, 
bilgisayar) 

• Dene(m ve geri 
bildirim

• YAPISAL 
DEĞİŞİKLİK 

• Tüm reçetelerin 
elektronik ortama 
sistema(k olarak  
kaydedilmesi, 

• Hızlı tanı teslerinin 
yaygınlaşBrılması,

• IT desteğinin 
yaygınlaşBrılması. 

An#biyo#k. tüke#minde 
ortalama %34 azalma 

Bu yöntemlerden biri 
yada birkaçı aynı anda 

uygulandığında 
tüke#mde % 4 azalma 

Tüke#mde ortalama 
%23 azalma 

Strateji Oluşturmak





İnfeksiyon Kontrolü
• İnfeksiyon kontrol komitelerimiz:
– İKK her ay toplanır
– Alt komiteler
– SÜRVEYANS
– Yöne)m desteği
– Bölümlerarası işbirliği
– Eği)mler
– Kalite



CDC, Kasım 2019

Öncelikli Sorunları Belirlemek



Bakteri Ölüm Oranı (%)
2013

Ölüm Oranı (%)
2014-2015

Acinetobacter 67 58

Klebsiella 46 41

E.coli 32 28

Pseudomonas 33 45

Enterobacter - 32

Bakterilere göre ölüm oranları







Klebsielladaki Karbapenem ve Kolistin Direnci

	





Karbapenem Kolistin
2015 2018 2015 2018

Acinetobacter 689 (86) 546 (93) 12 (1.6) 43 (8)

Klebsiella 376 (48) 353 (55) 166 (29) 129 (23)

E. coli 32 (7) 40 (9) 5 (1.7) 9 (2.5)

Pseudomonas 159  (39) 222 (52) 11 (3) 57 (15)

Gram Negatif Bakteriler: 2015’den 2018’e

USBİS, 16 Kasım 2019



SBİÇG Çalışması: Bulgular
Toplam 
8287 (%)

2015
4182 (%)

2018
4105 (%)

KDİ★ 35 32 38

Pnömoni 27.5 32 23

CAİ★ 19.5 17 22

ÜSİ 15 16 14

Gİ 2 2 2

MSİ 1 1 1

İntravenöz kateter ve postopera#f bakımda iyileşmeye ih#yaç duyulmaktadır 



Pnömoni

Pnömoni
2015
N:1498 (%)

2018
N:1094(%)

Gram Negatives
Acinetobacter 537 (36) 299 (28)
Klebsiella 283 (19) 167 (15)
E. coli 73 (5) 43 (4)
Pseudomonas★ 236 (16) 204 (19)
Gram Positives
S. aureus 99 (4) 29 (3)



Siprofloksasin Direnci
Sağlık Bakımıyla İlişkili
Gram Negatif İnfeksiyonlar

94

60 63

49

89

64
56

50

94

72

58
46

0

20

40

60

80

100

Acinetobacter Klebsiella E.coli Pseudomonas

2013 2015 2018

JHI 2016, JHI 2018, EJCMID 2021



Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Multipleks PCR Kullanımı ve Antibiyotik Yönetimi

Laboratuvar: Hızlı Tanı Testleri



Akılcı antibiyotik kullanımında FK,FD

Farmakokinetik
–Vücut içinde seyir
• Emilim
• Dağılım
• Metabolizma
• Atılım

Farmakodinamik
–Antibiyotiğin infeksiyon yerinde etkisi



Biyobelirteçlerin Kullanımı: Daraltma ve süreyi kısaltma



Prokalsitonin ve CRP’nin Klinik 
Kullanımı

Prokalsitonin
• Erken evre

– Daha hızlı yükselebilir
– Negatif olması başlangıçta

sepsisi dışlamaz

• İleri evre
– negatif olması rahatlatabilir.
– Düştüğü zaman hemen

antibiyotikler kesilemeyebilir
ama iyi bir destek sunar

• Nötropeniden etkilenmez

CRP
• Erken evre

– Bir gün sonra yükselebilir
– Pek çok başka durumda

yükselebilir. Örneğin COVID-19

• İleri evre
– Hastalığın genel seyri hakkında

daha çok fikir verebilir.

• Steroidlerden etkilenebilir
• Nötropeniden etkilenebilir



Copyrights apply



Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality 
in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis

Schuetz, Lancet ID 2018



Antibiyotik kullanımın uygunluğunun
ölçülmesi

1. Reçete takibi
– Poliklinikler
– Servis ve yoğun bakım

2. Antibiyotik tüketiminin ölçülmesi



En Sık Uygunsuz An.biyo.k Kullanma Nedenleri

gereksiz uzamış tamamen gereksiz fazla geniş spektrum yetersiz spektrum
profilaksi 63 6 3 2
empirik 10 33 9 7
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Bilgi İşlemleri Desteği

• Son 20 yıldır ak4f olarak kullanılıyor
• Günlük an4biyo4k alan hastaların takibi
• An4biyo4k tüke4minin takibi
• An4biyo4k uygunluğunun ölçülmesi




